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De weg naar je communie

is ook een soort reis.

Wie gaat er met je mee?

Wat steek je in je koffer?
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Jezus moet er in elk geval in.

…

Je communie doen zonder Jezus,
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Iedereen welkom
Kunnen mijn mama en papa die koffer dan niet pakken?
Nee, deze keer moet je het zelf doen.
Andere mensen mogen je wel helpen,
maar jij moet zelf de stap zetten.
Je bent geen baby meer! Je wordt al groot.
Weet je nog toen je gedoopt werd? Nee?
Dat kan ook moeilijk. Je was nog een klein kindje.
Je kon nog niet spreken of stappen.
Je droeg nog een luier en er stak een fopspeen in je mond.
Je papa en mama brachten je naar de kerk.
Daar werd je gedoopt met water.
Je ouders wilden dat je een gelovig mens zou worden.
Jij had er nog niets aan te zeggen.
Nu kan je wel al stappen en praten. Je kan zelfs al lezen!
Nu kan je dus zelf de stap naar Jezus zetten, als je dat wil…
Schrijf hier enkele verschillen neer tussen de baby
en het grote kindje.
_____________________________________
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Zijn er nog dingen die je nu wel al
kan en die een baby niet kan?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Iedereen welkom
Wat moet je kunnen om mee op reis te gaan?
Mogen alleen de sterkste meisjes mee?
Of de slimste jongens?
Moet je heel snel kunnen lopen? Moet je knap zijn?
Helemaal niet! Jezus zegt dat iedereen welkom is.
Jij dus ook, als je het maar goed bedoelt.
Dat is het enige wat je moet kunnen.
Fijn toch!
Even nakijken…
Je houdt niet van ruzie?
Je probeert mensen graag te zien?
Je wil dat er een goede sfeer is in je klas?
Er steekt geen bom in je boekentas?
Dan mag je zeker mee!

Iedereen is welkom. Ieder mens mag er zijn. Ook jij bent de moeite
waard. Jij bent iemand. Dat is wat Jezus ons wou zeggen. Hij is in
de wolken over ieder kind van goede wil.
Wie ben jij?
Welke goede dingen zitten er zoal in jouw valies? Ben jij in de
wolken over jezelf? Waar ben jij goed in?
Rekenen? Luisteren? Lachen? Voetballen? Fietsen? Tekenen?
Delen? Vergeven? Samen spelen? Goed gezind zijn? Opletten in
de klas? Genieten? Schrijven? Je kan heel lief zijn?…
Kleef in de wolk in het midden een foto van jezelf. (Je eigen hoofd
tekenen is nog leuker!)
In de andere wolken schrijf je telkens iets goeds over jezelf.
Laat ook andere mensen iets in die wolken schrijven: papa, mama,
oma, opa, iemand uit jouw klas, je juf, je buurman, de postbode,…
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Iedereen welkom
Er staan nu heel veel goede dingen in ons boekje.
Ook bij de andere kinderen in je klas is dat zo.
Als we die allemaal meenemen, zijn we flink op weg
om er samen een echt feest van te maken!

Lied: ’t is feest
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bidden,
we willen jou erbi
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Tips van Juul
Op dit blad vind je veel wolkjes met tips. Dat zijn dingen die je allemaal kan
doen. Je hoeft ze niet allemaal te doen, maar het mag.
Kijk zelf wat je leuk vindt. Bespreek het ook even met de juf of meester.
Kleur de wolkjes met de dingen die je hebt gedaan.
Schrijf je naam in het wolkje rechts op de voorkant van je boekje. Zo
kan je snel zien dat het van jou is.
Schrijf zelf eens neer wat je van je communie verwacht of maak er een
mooie tekening over.
Tel hoeveel weken er nog zijn voor het communie is. Maak er een
bladwijzer van of een lint. Elk vakje is één week. Voor de laatste zeven
dagen kan je zeven kleine vakjes maken.
Je wolkjes op bladzijde 7 zijn vol, maar je weet nog wel iets goeds.
Maak een wolkje bij, waar je een plaatsje vindt.
Iemand uit onze klas doet iets tof. Vraag of je bij hem of haar een
wolkje bij mag schrijven.
Iemand heeft thuis een oude valies. We hangen die omhoog in de
klas. Daarrond hangen we wolkjes aan kleine touwtjes. Op die wolkjes
komen onze namen of een foto of één van de dingen waar we goed in
zijn.
Elk kindje uit onze klas zoekt een foto van toen hij of zij nog een baby
was. Je steekt die foto in een omslag en geeft die aan de juf of meester.
De andere kinderen mogen de foto nog niet zien. De juf of meester legt
alle foto’s op een tafel. Dan raden we wie er op de foto staat.
Stel mij (Juul de Giraf) thuis voor aan je ouders. Vraag ook even aan
papa of mama waarom ze je lieten dopen.
Bedenk nu al een idee om van je communie een echt feest te maken.
Twijfel je soms aan jezelf. Neem dan af en toe een kijkje op bladzijde 7.
Iemand uit onze klas heeft nog een fijn idee. We luisteren ernaar. Is het
een goed idee om te doen?
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Lieve Jezus,
Ik ben geen baby meer
Ik kan al zelf spreken en schrijven
En heb al schoenmaat …. (vul hier je schoenmaat in)
Daarom wil ik zelf
Deze stap zetten.
Mijn koffer zit vol goede dingen
Om met jou op weg te gaan.
Ik ben er klaar voor!

gebedje
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